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onderwerp : verbetering gezette steenbekleding dijk traject Walsoorden project Zeeweringen

Geachte heer Asselman,

In 2012 versterkt projectbureau Zeeweringen het dijktraject Walsoorden. Om overlast voor de
omgeving tot een minimum te beperken en zo effidënt mogelijk te werken zouden enkele initia-
tieven van het waterschap en de gemeente Hulst tegelijkertijd bij de dijkversterking worden
meegenomen. Het betreft een dijkovergang voor fietsers waarmee een doorgaande route vanaf
het haventerrein kan worden gerealiseerd en een overgang voor minder validen naast de trap.

In de inspraakprocedure zijn er door omwonenden en belanghebbenden meerdere zienswijzen
ingediend met betrekking tot de te realiseren voorzieningen. Naar aanleiding van een bestuurlijk
overleg met de gemeente Hulst is destijds besloten om de initiatieven uit de planbeschrijving te
halen. Hierover bent u op 11 juli 2011 per brief gei·nformeerd.

In de afgelopen periode zijn er door het waterschap en de gemeente Hulst alternatieven voor de
twee voorzieningen gevonden waarmee ons inziens volledig tegemoet wordt gekomen aan de
ingediende zienswijzen.

Hierbij brengen wij u schriftelijk op de hoogte van de alternatieven.

Voor het realiseren van een doorgaande fietsverbinding wordt op het buitendijkse havenplateau
de klinkerverharding met een breedte van 3,0 meter vervangen door een asfaltverharding. Hier-
door blijft de Nieuwediep een doodlopende weg, waardoor er geen doorgaand fietsverkeer langs
de woningen zal plaatsvinden.

De overgang voor minder validen wordt, in plaats van ten zuiden van de Walsoordensestraat, ten
noorden van de trap aangelegd. Hierdoor komt de overgang niet tegenover de woningen te lig-
gen waardoor er geen inbreuk is op de privacy in de woningen en aanliggende tuinen. De over-
gang kan bovendien worden gebruikt voor het transporteren van zeil- en motorjachten van het
bedrijfsterrein in de kern van Walsoorden naar de haven en omgekeerd.

Op de bijgevoegde overzichtstekening worden de twee voorzieningen in een donkergrijze kleur
weergegeven.
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Het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen heeft op 18 januari 2012 besloten om bo-
vengenoemde voorzieningen aan te leggen. Devoorzieningen worden tegelijkertijd met de dijk-
versterking aangelegd.

Op 24 januari a.s. wordt er een informatiebijeenkomst georganiseerd over de werkzaamheden in
het kader van project Zeeweringen. Tijdens deze bijeenkomst wordt u tevens in de gelegenheid
gesteld om vragen te stellen over de voorzieningen.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

en

aterkeringen en Wegen

'.

•



_____ . .-. __ l

.h
.• ';j.

'.'" \.

.-
" -.":,, \

\ .-~:_.
- - .,--::

t-
,:.

. !

•

,,
.i




